
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 7/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-1-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 634/14-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-
12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση της υπ’αριθµ 49/2019 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε ΝΠI∆, µε 
θέµα: «Έγκριση Προϋπολογισµού της Κ.Ε.∆.Ε. έτους 2021». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ 
αριθ. 49/2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε ΝΠI∆, στην οποία αναφέρονται 
τα εξής:«…….ότι η έγκριση του προϋπολογισµού της ΚΕ∆Ε του έτους 2021 είναι βασικό ζήτηµα για τη 
λειτουργία της Επιχείρησης δεδοµένου ότι όλες οι δαπάνες και τα έξοδα πρέπει να αναγράφονται σε 
κωδικούς στους οποίους εξάλλου ανατρέχει και το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη βεβαίωση νοµιµότητας κάθε 
δαπάνης σε συνδυασµό βέβαια και µε το περιεχόµενο του ετησίου προγράµµατος δράσης 2021 που 
υποβάλλεται επίσης σήµερα προς έγκριση.Στη συνέχεια η λογίστρια ανέλυσε όλους τους κωδικούς που 
πλαισιώνουν τον προϋπολογισµό, ο οποίος είναι ισοσκελισµένος (έσοδα- έξοδα) στο ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.120.000€) και περιλαµβάνει, στο µεν σκέλος των εσόδων, 
διασφαλισµένα ποσά από κονδύλια των δοµών κοινωνικής πρόνοιας, έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης 2021 - δίδακτρα και ενοίκια), στο δε σκέλος των εξόδων, προηγούµενες οφειλές σε 
προµηθευτές, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, αµοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα κλπ καθώς και τις 
προβλέψεις ανάλογων εξόδων του οικ. έτους 2021). 

Στο σηµείο αυτό η κ. Πρόεδρος επισήµανε ότι το ενδεχόµενο προσθήκης και άλλων, πλην των υπαρχουσών 
δραστηριοτήτων θα επέφερε µεταβολές στα ποσά εσόδων - εξόδων, στην περίπτωση αυτή θα µπορούσε 
άµεσα να προβεί σε τροποποίηση του παρόντος προϋπολογισµού….» 

 

ΑΔΑ: Ω1Ψ5ΩΡ6-6Δ3



 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά, το µέλος Ευσ. Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. Τα µέλη 
Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες .  

                                         
Αριθµ. Απόφ. 7/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 

2. την υπ’αριθµ. υπ’αριθµ 49/2019 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε 
ΝΠI∆ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την 49/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της « Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας»  
µε την επωνυµία ΚΕ∆Ε Ν.Π.Ι.∆. 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Κ.Ε.∆.Ε. έτους 2021, ο οποίος είναι ισοσκελισµένος στο ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.120.000€) και περιλαµβάνει, στο µεν σκέλος των εσόδων, 
διασφαλισµένα ποσά από κονδύλια των δοµών κοινωνικής πρόνοιας, έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης 2021 - δίδακτρα και ενοίκια), στο δε σκέλος των εξόδων, προηγούµενες οφειλές σε 
προµηθευτές, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, αµοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα κλπ καθώς και τις 
προβλέψεις ανάλογων εξόδων του οικ. έτους 2021). 
Το µέλος Ευσ. Κοκκινιδης ψήφισε λευκό .Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες .  

 

                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 7/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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